Για Επαγγελματίες
Υπηρεσίες & Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις

Η επικοινωνία που ταιριάζει
στην επιχείρησή σας.
Easy Business
Τηλεφωνικό Κέντρο
H Cyta δίνει
όλες τις λύσεις!

2play
Επιχειρηματικό
Cyta 4U
Το σταθερό σας
παντού!

Κινητή
2play
Επιχειρηματικό
προς Όλους

2play Επιχειρηματικό
Δημιουργήστε το δικό σας προσωποποιημένο προϊόν, επιλέγοντας
από ένα μεγάλο εύρος προγραμμάτων χρόνου ομιλίας.

1

Βασικό Πρόγραμμα

24Mbps

Μηνιαίο πάγιο

26,78€

2

Κανάλια Φωνής

Μηνιαίο πάγιο

10,50€

(upload έως 1Mbps)

Πρόσθετο
κανάλι φωνής

Περιλαμβάνει

Περιλαμβάνει 2000’ προς Σταθερά Ελλάδος

• 2000’ προς Σταθερά Ελλάδος
• 1 Static IP
• Wi-Fi modem router

3

Χρόνοι Ομιλίας προς Κινητά
Μηνιαίο πάγιο

Μηνιαίο πάγιο

60’

3,15€

480’

19,01€

120’

4,20€

660’

26,46€

240’

8,40€

840’

31,71€

360’

14,81€

1200’

46,52€

Χρόνοι ομιλίας προς Σταθερά δημοφιλών Διεθνών προορισμών από 3,15€/μήνα.
ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΚΕΣ;

• Αναβάθμιση ταχύτητας σε VDSL από 6,3€/μήνα

2play Επιχειρηματικό προς Όλους
Εξασφαλίστε στην επιχείρησή σας την ευελιξία
που χρειάζεται με ελεύθερη επικοινωνία προς όλα
τα εθνικά Σταθερά και Κινητά.

1

Βασικό Πρόγραμμα

24Mbps

Μηνιαίο πάγιο

22,58€

(upload έως 1Mbps)
Περιλαμβάνει:

Χρόνοι Ομιλίας προς Όλους

300’

προς Όλους

Πρόσθετο
κανάλι
φωνής

5,25€

Έκπτωση έως

10%

Μηνιαίο πάγιο

4,20€
7,35€

Σταθερά
Διεθνών
Προορισμών

5,25€

Κατανάλωση των επιλεγμένων
Χρόνων Ομιλίας προς 49 χώρες

Μηνιαίο πάγιο

3

600’

προς Όλους

2

στο σύνολο
των παγίων

• 1 κανάλι φωνής
• 1 Static IP
• Wi-Fi modem router

(Σταθερά και Κινητά Ελλάδος)

Κανάλια Φωνής

• Προσθήκη έως 7 επιπλέον καναλιών φωνής • Κατανάλωση επιλεγμένων χρόνων ομιλίας από όλα τα σημεία παρουσίας

Κινητή
Συνδυάστε:

Διαμορφώστε το πρόγραμμα Συμβολαίου
που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.
Με τη Cyta Κινητή, προσθέτετε και αφαιρείτε πακέτα
όσες φορές θέλετε και όποτε τα χρειάζεστε,
ενώ ενημερώνεστε όταν έχετε καταναλώσει το 80% και 100%
του χρόνου ομιλίας σας.

Βασικό Πρόγραμμα

1

• Cyta Κινητή με Σταθερή
για επιπλέον οικονομία
• Πολλαπλές συνδέσεις κινητής
για μεγαλύτερη οικονομία
• Όλα τα παραπάνω για
το μέγιστο οικονομικό όφελος.

Επιπλέον Επιλογές

2
Μηνιαίο πάγιο

100’

150’

προς Όλους

προς Όλους

1000’
Ενδοεταιρικά

50ΜΒ

Μηνιαίο πάγιο

17,36€

150’

5,60€
5,60€

προς Cyta Κύπρου

100 SMS

5,60€

500MB

5,60€

Mobile Internet

Το μηνιαίο πάγιο του βασικού προγράμματος ισχύει για 24μηνο συμβόλαιο Κινητής σε συνδυασμό με Cyta Σταθερή.

Tηλεφωνικό Κέντρο Easy Business
Με την υπηρεσία Easy Business αποκτάτε όλες τις ψηφιακές διευκολύνσεις ενός σύγχρονου τηλεφωνικού
κέντρου νέας γενιάς, απολαμβάνοντας 24ωρη Τεχνική υποστήριξη, απόλυτη ασφάλεια
δεδομένων και αδιάλειπτη λειτουργία που εξασφαλίζουν τα σύγχρονα data center της Cyta.
Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία Εasy Business σας προσφέρει:

1
Προβολή
της επιχείρησης
προς τα έξω
με αριθμό της
επιλογής σας.

2
Κεντρική
διαχείριση των
εισερχομένων
κλήσεων
που δέχεται η
επιχείρησή σας.

3

4
Δωρεάν
ενδοεταιρική
επικοινωνία
με τη χρήση
4ψήφιου.

Λήψη των
μηνυμάτων
τηλεφωνητή
μέσω e-mail,
όπου κι αν
βρίσκεστε.

5
Δυνατότητα
απάντησης
οποιασδήποτε
κλήσης από
όλες τις θέσεις
εργασίας.

6
Επιλογή
προώθησης
κλήσεων σε
οποιοδήποτε
αριθμό, σταθερό
ή κινητό.

Τηλεφωνικό κέντρο
από 8€/μήνα

Cyta 4U
Το σταθερό σας
παντού!
Όπου κι αν είστε, έχετε το γραφείο σας στο κινητό ή το tablet σας.
Με τη βραβευμένη εφαρμογή Cyta 4U μπορείτε:
• Να απαντάτε στις κλήσεις του σταθερού σας από τη συσκευή του κινητού, όπου κι αν βρίσκεστε
• Να κάνετε κλήσεις από τη συσκευή του κινητού σας και να αξιοποιείτε τους δωρεάν χρόνους ομιλίας
που έχετε στο σταθερό
• Να καλείτε με τον αριθμό του σταθερού σας από το κινητό σας τηλέφωνο.

Τι χρειάζεται να κάνετε:
1. Ενεργοποιείστε την υπηρεσία
2. Κατεβάστε το Cyta 4U app από το Play store ή το App store
3. Συνδεθείτε σε WIFi ή χρησιμοποιείστε τα data της σύνδεσής σας και πραγματοποιείστε κλήσεις.

Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας περιλαμβάνουν Τέλος Συνδρομητών
Σταθερής Τηλεφωνίας 5% και οι υπηρεσίες κινητής Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας 12%. Οι υπηρεσίες κινητής
επιβαρύνονται με υψηλότερο Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας, εάν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ)
ανέλθει σε κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται υψηλότερο τέλος.
Περισσότερα στο www.cyta.gr
Καλέστε στο 13878 και ενημερωθείτε από εξειδικευμένο Σύμβουλο
της εταιρείας μας για τις λύσεις που ταιριάζουν στην Επιχείρησή σας.

